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 چکیده

که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد  یکی از راهبردهایی

ریزی برای توسعه گردشگری توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه

. ای الزم برای گسترش این صنعت استه در مناطق دارای پتانسیل

عه آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی، کارشناسان بخش جام

گردشگری، اساتید دانشگاه در سطح شهر یزد تشکیل دادند که 

نفر بودند و حجم نمونه موردبررسی طبق جدول  023تعداد 

نتایج حاصل از آزمون تی تك  .نفر به دست آمد 571مورگان 

های بومی و محلی، که عوامل گسترش ورزش ای نشان دادنمونه

های بومی و محلی، برگزاری برگزاری مسابقات ورزش

ها در های بومی و محلی، توسعه زیرساختهای ورزشجشنواره

های اماکن های بومی و محلی، توسعه زیرساختارتباط ورزش

های بومی و محلی ونقل عمومی در ارتباط با ورزشاقامتی و حمل

های بومی و های علمی در ارتباط با ورزشو برگزاری همایش

محلی در توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد تأثیرگذار 

تند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل برگزاری هس

( 77/4های بومی و محلی دارای بیشترین اولویت )مسابقات ورزش

های بومی های علمی در ارتباط با ورزشو عامل برگزاری همایش

توان نتیجه ( بود؛ بنابراین می52/4و محلی دارای کمترین اولویت )

ومی محلی بر توسعه گردشگری های بگرفت که عوامل ورزش

 ورزشی استان یزد مؤثر است.

 کلیدي هايواژه

های توسعه، صنعت گردشگری، گردشگری ورزشی، ورزش 
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Abstract 

One of the strategies that has been considered 

recently in most countries of the world is 

management and planning for tourism development 

in areas with the necessary potential for the 

development of this industry. . The statistical 

population of the study consisted of sports experts, 

tourism experts, university professors in Yazd, 

which was 320 people and the sample size 

according to Morgan table was 175 people. The 

results of the sample t-test showed that the factors 

of development of indigenous and local sports, 

holding local and indigenous sports competitions, 

holding indigenous and local sports festivals, 

developing infrastructure in relation to indigenous 

and local sports, developing infrastructure of 

accommodation and public transportation in 

relation to Indigenous and local sports and holding 

scientific conferences related to indigenous and 

local sports are effective in the development of 

sports tourism in Yazd province. Also, the results 

of Friedman test showed that the factor of holding 

indigenous and local sports competitions had the 

highest priority (4.76) and the factor of holding 

scientific conferences related to indigenous and 

local sports had the lowest priority (4.12); 

Therefore, it can be concluded that local 

indigenous sports factors are effective on the 

development of sports tourism in Yazd province. 
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 مقدمه

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و سریع ترین 
اقتصادی در کشورهای جهان شناخته شده است بخش های 

(. یکی از بخش های اقتصادی مورد 0،2121)ساندلین و فیچتنر
تأکید در راستای بهبود معیشت پایدار و افزایش اشتغالزایی، 
توریسم است گردشگری در دهه های گذشته نقش زیادی در 

کشورهای پیشتاز در این حوزه افزایش درآمد و رشد اقتصادی 
(. با افزایش جاذبه های 2،2121داشته است )نادل و گالجو

گوناگون، بهبود زیرساخت های حمل ونقل و افزایش اهمیت 
گذران اوقات فراغت رشد توریسم در حال گسترش است. 
ازجمله پیامدهای مطلوب گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش 

ع درآمد و پویایی جوامع محلی درآمد، کاهش فقر، بهبود توزی
(. همچنین توسعه گردشگری 0911است )گل زاده و سعیدی، 

در یک منطقه می تواند در توسعه جامعه، حفاظت از تنوع 
زیستی، آموزش حفاظت از فرهنگ و بهبود اقتصادی کمک کند 

(. گردشگری به فعالیتی اطالق می 0911)حجازی و جوادی، 
ران به وقوع می پیوندد و شود که در زمان سفر گردشگ

دربرگیرنده همه موضوعات از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت 
به مکان موردنظر، اقامت در آنجا بازگشت و یادآوری خاطرات 

(. 2108و همکاران، 9سفر بعد از بازگشت می باشد )تانگ
کارشناسان علوم اقتصادی، اظهار داشتند گردشگری به عنوان 

رین صنعت در دنیا می باشد؛ به طوری که بزرگترین و متنوع ت
بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، این صنعت 
را به عنوان منبع اصلی ایجاد درآمد، اشتغال زایی رشد بخش 
خصوصی و توسعه زیربنایی می دانند )حسینی و شجاعی، 

(.گردشگری یک پدیده اجتماعی مهم است و با توجه به 0911
زافزون تعداد گردشگران، مهم است که این مسائل افزایش رو

فقط درک و مدیریت شوند، بلکه باید در توسعه و تغییر نه
و  4گسترده جهانی نیز، موردتوجه قرار گیرند )هینچ

(. امروزه ورزش و گردشگری به فعالیت های 2106همکاران،
اقتصادی مهمی در دنیای پیشرفته و درحال توسعه تبدیل گشته 

فزاینده ای در سال های اخیر به عنوان صنعت و بازار  و توجه
داخلی شده است و همچنین به عنوان یک عامل در بازسازی 
اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و روستایی شناسایی شده 
است. با توجه به این که جامعه ای که به سمت توسعه یافتگی 

تجدید می رود نیازمند فضاهایی جهت گذراندن اوقات فراغت و 

                                                                       
1.  Sandelin & Fiechtner 
2.  Nadel & Galjoo 
3. Tang 
4.  Hinch 

قوا است،گردشگری و مسافرت از طریق ورزش بهترین تفریح 
بدین منظور است. محیط شهری باید به گونه ای شکل و 
سازمان داده شود که برگزاری مسابقات ورزشی، هم حمایت 
کننده و هم در راستای توسعه پایدار شهری باشد )حسینی نسب 

 (. 0911و همکاران، 

 مبانی نظري

های رو به رشد گردشگری کی از حیطهگردشگری ورزشی ی
است که مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد کثیری گردشگر 

اند ها نشان دادهکند. پژوهشچه داخلی و چه خارجی را جلب می
هایی است که در تمام دنیا در گردشگری ورزشی یکی از بخش

صنعت گردشگری بیشترین رشد را دارد )بهزادبصیرت و شرقی 
و در این بازار رویداد گردشگری ورزشی نقش مهمی (؛ 0918،

ای که همواره بر تعداد مقصدهایی که گونهکند، بهایفا می
کنند، رویدادهای ورزشی را در آمیزه بازاریابی خود وارد می

(. گردشگری 2108شود )طیبی ثانی و همکاران،افزوده می
ورزشی تجربه سفر برای مشارکت یا مشاهده فعالیت های 

رتبط با ورزش به عنوان یک بازار مهم گردشگری جهان م
شناخته شده است. سفرهای ورزش محور، در طی دو دهه 
گذشته به طرز چشمگیری رشد کرده است؛ اما اخیراً در کانون 

و  5تحقیقات متمرکز دانشگاهی قرارگرفته است )واسمت
(. امروزه گردشگری ورزشی فراتر از یک 2101همکاران، 
اقتصادی در سطح جهانی تبدیل  -پدیده اجتماعیصنعت، به 

شده است. این صنعت سفید بیش از هر زمان دیگر جایگاه خود 
را به عنوان پدیده ای چند بعدی در جوامع بشری بازکرده است 
و بسیاری از کشورها، با سرمایه گذاری فراوان، فواید و اثرات 

جهت این صنعت را خوب درک کرده و به عنوان منبعی مهم 
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش اشتغال، 
درآمد، توسعه زیرساخت ها، افزایش شهرت و برند سازی مقصد 

(. روانشناسان 0911خود درآورده اند )زهره وندیان و همکاران،
اجتماعی معتقدند که نیاز انسان به بازی از نیاز به مصرف 

جامعه شناسان نیز بازی د. گیرنشأت می رساندن انرژی اضافی او
ها با کنند و اعتقاددارند که انسانرا نیازی اجتماعی تلقی می

های اجتماعی را تمرین پرداختن به بازی، رفتارها و گرایش
واقعیت صورت، این هردر(. 2121و همکاران، 6کنند )نورولمی

دارد که نیاز به بازی، نیازی عمومی و جهانی است و وجود 
ای سن و جنس و موقعیت اجتماعی و پایگاه اقتصادی و مرزه

                                                                       
5.  Wasmet 
6.  Noorul 
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توان بدون شکند و هیچ ملتی را نمیجغرافیایی را در هم می
همین نیاز عمومی و همگانی است که بازی و سرگرمی یافت. 

های بومی و محلی را از گذشته به ها و ورزشی بازیگستره
یکی از  عنوانهای بومی و محلی بهبازیوجود آورده است. 

مدتی همگانی، ورزش و فراغت اوقات های بخشترین مهم
قرارگرفته ایران جمله کشورها، از بسیاری ازموردتوجه که  است

های فعالیت گونهی اینتوسعهو  هایی برای احیاتالش واست 
کشورهایی  (.2121و همکاران، 0انجام است)یانگحال  بدنی در

این  درهایی که فعالیت بااند توانسته کره وین، ژاپن چمانند 
 مانندهای بومی خود، ورزشو ها اند، بازیدادهانجام  زمینه

 وداده احیا کرده، توسعه را  سوموووشو و تکواندو، فو، کونگ
های همچنین، بازی (.0918جهانی کنند )گل زاده و میرآبادی،

ورسوم مردم ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و آداب محلیبومی و 
ها های ذاتی آنی عالیق و سلیقهدهندهنشان و هر منطقه دارد

 هابازیاین  هایی از کشور رواج دارد.است و هنوز هم در بخش
به جهت انطباق با عالیق ذوقی، هنری و فرهنگی جامعه، 

و  هابازی به شکل تواند گسترش و عمومیت پیدا کند ومی
های عمومی در داخل کشور رواج و مقبولیت پیدا نماید و ورزش

به لحاظ تنوع و تناسب هر منطقه و با امکانات ساده و موجود در 
جامعه، به بهترین شکل ممکن قشر عظیم و وسیعی از افراد 
جامعه را در سنین مختلف تحت پوشش قرار دهد )حسنی 

های بومی و محلی، زش(. ور0914دورودخانی و همکاران،
باشد و ی ورزش نیز میهویت فرهنگی هر کشوری در حوزه

ی ورزش، از عنوان بخشی از میراث فرهنگی ما در حوزهبه
از ترین اجزای فرهنگ مردم هر ناحیه به شمار آمده است. مهم

های فرهنگی هر توان ویژگیها، میطریق بررسی این بازی
شده است که مثالً مشخص ر داد.منطقه را مورد شناسایی قرا

های بومی و محلی، با خصایل نیک انسانی ارتباط دارد بازی
تنوع (. در سرزمین پهناور و دیرین ایران، باوجود 0919)غفوری،

ها و های فرهنگی، بازیآب و هوایی و گوناگونی ریشه
های رایج در میان مردم، عواملی مانند گسترش سرگرمی

های نوین، بسیاری شدن و پیدایش فناوری شهرنشینی، صنعتی
 های سنتی را منسوخ کرده و یا به حاشیه رانده است.از بازی

ها در سطح شهرهای کوچک و اگرچه هنوز برخی از این بازی
هایی نیز از سوی فدراسیون شود و برنامهروستاها بازی می

های ورزش های روستایی و نیز فدراسیون و هیئتورزش
طورکلی شود، اما بههای مشخص اجرا میبندیبا زمانهمگانی 

ها دیگر نقشی در پر کردن اوقات توان گفت که این بازیمی

                                                                       
1.  Yang 

در  2گانگولف(. 2120های امروز ندارند )بیگی،فراغت انسان
های سنتی در ، با بیان جمالتی عنوان کرد که بازی0186سال 

ی فراهم حال فراموشی و ناپدید شدن هستند و کاش شرایط
شدند. این مشکل در مورد ها مجدداً احیا میشد تا این بازیمی

مرور در حال اتفاق افتادن است )ون های جدید نیز بهبازی
های بازی وگردشگری (. از طرفی،2105باتنبورگ و همکاران،

و  9مدووجیچهستند. یگدیگر بانزدیک  ی بسیارمقوله دوسنتی 
دارند که گردشگری روستایی با یان می( ب2100همکاران )

های سنتی ی میزبان و ارزشهای جامعهموضوعاتی مانند عادت
دارای ریشه در فرهنگ و روابط میان افراد محلی واقعیت پیدا 

بینی شده است که در آینده، رشد گردشگری بر کند. پیشمی
های مربوط های گردشگری مانند مسافرتانواعی خاص از بسته

های فرهنگی، ورزشی و هایی باانگیزهآفتاب و دریا، مسافرتبه 
(. در ایالت مقاالیای 4،2111طبیعی متمرکز خواهد بود )کلودیانا

عنوان یکی از منابع های بومی و محلی بهها و بازیهند ورزش
شده ی گردشگری این ایالت شناختهفرهنگی در جهت توسعه

کمان و گاوبازی که از  هایی مانند تیراندازی باورزش است.
عنوان میراث ناملموس و های سنتی این ایالت است، بهبازی

شده است ی گردشگری شناختهاثرگذار بر توسعه
قرابتی به توجه با محلی نیز  های بومی و(. بازی5،2102)هریتاج

قوی ارتباط همچنین  ورویدادهای ورزشی دارد و ورزش با که 
 مهم بسیار زمینهاین ای دارد، در منطقه بومی و گفرهنبا  که

ی وجود واسطهبهک دارند بسیاری وجود گردشگران است.
نمادهای آن ترین مهمیکی از که  منطقهیک فرهنگی قوی در 

 کنند.می منطقهآن به سفر به بومی است، اقدام مراسم و ها بازی
که بود هایی مکان ازیکی دانمارک  6المللیینبهای بازی پارک
این در داد. گردشگری نشان  بامحلی را  های بومی وبازیپیوند 

و جذابیت  موجبشده استفادهوسایل و ابزار و ها بازیمکان، 
تماشاگران و افراد که به صورتی  بود؛ رخداداین کیفیت افزایش 
در شده به کار گرفتهوسایل زیادی  بسیارافراد  وجذب  رابسیاری 

خریداری کردند  یادبودو یادگاری عنوان به را هابازیاین 
های بومی و محلی های بازی(. پارک2104)صافدل و همکاران،

های فرهنگی و حرکتی ی امکاناتی برای فعالیتکه دربردارنده
وکار رند که به یک عامل مهم در کسبهستند، این ظرفیت را دا

(. 1،2100گردشگری در سطح جهانی تبدیل شوند )برونیکوسکا

                                                                       
2 . Wolfgang 
3 . Medojevic 
4.  Klodiana 
5.  Heritage 
6 . International Games Park 
7.  Bronikowska 



 محلی در توسعه گردشگری ورزشی )مطالعه موردی: استان یزد(های بومی بررسی عوامل ورزش جاللی و همکران:

شوند، هایی که سنت یک کشور محسوب میطورکلی ورزشبه
شده توسط پیمایش انجام ی گردشگر باشند.کنندهتوانند جلبمی

کیم »ی تحقیقات گردشگری کره نشان داد که پختن مؤسسه
و شرکت در تکواندو در صدر لیست غذا(  )یک نوع« چی

هایی است که گردشگران خارجی تمایل دارند در کره فعالیت
کشور چین نیز به دلیل ورزش سنتی خود، یعنی  تجربه کنند.

کند )ایمان تعداد زیادی گردشگر را به خود جلب می« فوکونگ»
های (. حتی بسیاری از جذابیت2105زاده و همکاران، 

یافته با مسائلی مانند تنوع در کشورهای توسعه گردشگری
ها و نیز آداب شده، سواحل و جزیرهزیستی، مناطق حفاظت

صورت از پیش سنتی زندگی در ارتباط است. در قبرس نیز به
های بومی و ریزی برای برگزاری بازیشده، برنامهریزیبرنامه

شگری شود که با رویدادهای گردای انجام میگونهمحلی به
 (.2106مطابقت داشته باشد )محمدی و جزایی،

 پیشینه پژوهش
( تحقیقی با عنوان نقش ورزش 0918بهزاد بصیرت و شرقی )

های بومی محلی بر توسعه پایدار و جذب گردشگر در روستا 
انجام دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ورزش می 

ر ایفا کند. عجین تواند نقش بسزایی را در رسیدن به توسعه پایدا
شدن فعالیت های ورزشی با راهبرد های توسعه روستایی 
فرایندی اثر گذار در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در 
یک جامعه روستایی است که در جهت افزایش روابط بهتر افرد 
در مشارکت گروهی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و ایجاد نشاط 

 واهد داشت.و سرزندگی در روستا نقش خ
( در تحقیقی تحت عنوان تحلیلی بر 0918گل زاده و میرآبادی )

وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید 
بر بازی های بومی و محلی نشان دادند که به جز عوامل 
محیطی که به عنوان نقاط قوت منطقه در زمینه توسعه و ترویج 

طرح می باشند، در سایر گردشگری بازی های بوم و محلی م
شاخص ها، شهرستان تبریز با وضعیت نامطلوب و نازلی در این 
زمینه روبرو می باشد. همچنین نتایج برگرفته از مدل معادالت 
ساختاری و آزمون فریدمن، به طور مشابهی، متغیرهای سرمایه 
گذاری و تامین منابع مالی، زیرساخت ها و تاسیسات مختلف 

ل محیطی را به عنوان اثرگذارترین و مهم گردشگری و عوام
ترین عواملی که می توانند موجب رونق و توسعه گردشگری 
بازی های بومی و محلی شهرستان تبریز شوند را مشخص می 

 سازند.
( در تحقیقی تحت عنوان، مقایسه جاذبه 0912قاسمیان )

گردشگری ورزش و تفریحات آبی ایران با کشورهای هند، 
کا، ترکیه و اسپانیا پرداخت. در نهایت او چنین مالزی، آمری

توان با برطرف کردن مشکالت فرهنگی گیری کرد که مینتیجه

بر سر راه گردشگری ورزش و تفریحات آبی با تغییر نگرش 
مردم و مسئوالن، ایجاد امکانات رفاهی و خدمات بهداشتی و 

ترین های آبی مهمهای گردشگری ورزشتوسعه زیرساخت
مات الزم برای این منظور در نظر گرفت و در صورت اقدا

هایی چون میراث فرهنگی، کاربردی بودن پژوهش، سازمان
توانند از آن استفاده کنند. شهرداری و سازمان تربیت بدنی می

های بومی و در یک بررسی دیگری پژوهشی پیرامون بازی
جه چنین نتیمحلی شهرستان ایذه انجام شد. در این تحقیق این

گرفته از آداب و گرفته شد که فرهنگ و تمدن هر نسلی نشأت
سنن نیاکان و پیشینیان آن است، پایه و اساس اجتماعی، 
فرهنگی و اعتقادی هر ملتی ریشه در اعتقادات به مسائل 

 فرهنگی و اجتماعی اجداد آن سرزمین دارد
( تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش پیشنهادهای 2120بیگی )

محلی در توسعه گردشگری گیالن بر اساس  -یورزشی بوم
انجام داد. نتایج نشان داد که موقعیت  SWOTمدل تلفیقی 

جاذبه های طبیعی متنوع و ورزش های باستانی  جغرافیایی،
توسعه گردشگری  محلی از مهمترین نقاط قوت برای -بومی

ورزشی در استان و نبود زیرساخت های گردشگری ورزشی و 
بین سازمان های متولی و جامعه محلی از  زمعدم همکاری ال

و حفظ سرمایه  مهمترین نقاط ضعف بوده است. اشتغال و احیاء
محلی مهمترین  -محلی و میراث گردشگری ورزشی بومی

توجهی به آداب و رسوم فرهنگی و  فرصت بود. و حذف و بی
 نیز تخریب تدریجی منابع طبیعی به عنوان مهمترین تهدیدهای

رزشی استان از منظر جامعه آماری گزارش شده گردشگری و
 .است

( در تحقیقی با عنوان توسعه پایدار 2121نورول و همکاران )
گردشگری ورزش های آبی در مالزی با تأکید بر بعد اقتصادی 
هدف تحقیق را مشخص کردند. تأثیر ابعاد مالی برای حفظ روند 

رزش رابطه باعرضه و تقاضاهای و جذب گردشگر ورزشی در
های آبی دانستند. و همچنین در تحقیق محققان به دنبال ارائه 
فهرستی از فعالیت های ورزشی بودند که امکان استفاده از 
زیربناها الزام آن ورزش در منطقه موردمطالعه وجود داشت باشد 
و باالترین ضریب جذب گردشگر ورزشی را با تأکید بر بعد 

 کنند.هزینه ها برای گردشگران ایجاد می 
( در تحقیقی به عنوان فرایند انتخاب 2121ساندلین و فیچتنر )

استراتژی توسعه گردشگری ورزشی در تفرجگاه وروسیکا، ضمن 
تأکید بر اهمیت گردشگری ورزشی به عنوان یک صنعت 
اقتصادی مهم در جهان، به دنبال حفظ بازار رقابتی این صنعت 

ر این تفرجگاه و اهمیت بوده اند و با تأکید بر موقعیت آب گرم د
سالمت جسمانی و رفاه گردشگران و ارتباط این موضوع با 

 موقعیت آب گرم در این منطقه پرداخته اند.
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استان یزد به دالیل معماری سنتی، تاریخی، فرهنگی، 
تواند موردتوجه دستی میجغرافیایی و اقلیمی و صنایع

ن دومین شهر عنواگردشگران قرار گیرد. از طرف یونسکو یزد به
شده است، همچنین به گفته تاریخی پس از ونیز ایتالیا معرفی

کارشناسان میراث فرهنگی حدود دو هزار بنای باستانی و 
گذاری فرهنگی در استان یزد وجود دارد که در صورت سرمایه

توان این شهر را به یک قطب مهم جذب جهانگردان مناسب می
ردشگر پذیر کشورمان استان های گتبدیل کرد. در میان استان

ترین میراث فرهنگی و ترین و درخشانهایی از باشکوهیزد، جلوه
داده تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران را در خود جای

است. تاریخ سکونت انسان در این خطه از هزاره سوم پیش از 
عنوان محلی پاک و مقدس میالد فراتر رفته است و شهر یزد به

های سرسبز های مزبور قرار داشته است. درهام آبادیدر رأس تم
ها، غارها، سارها، ارتفاعات و قلهو مناطق ییالقی، چشمه

های کویری از ویژه جاذبهها و بهوحش و شکارگاهحیات
ها جزء توجه طبیعت یزد است که برخی از آنخصوصیات جالب

های کنشآید. استان یزد ازلحاظ های مهم به شمار میتفرجگاه
توجه است. این منطقه ازلحاظ رفتارهای فرهنگی نیز جالب

بین خصوصیات هاست و دراینفرهنگی مردم کانون گوناگونی
فرهنگی زرتشتیان از پیشینه تاریخی درخشانی برخوردار است 

(. با توجه به استقبال باالی گردشگران 0915)زارع میرک آباد،
شب به هایشان از یکقامتخارجی از شهر یزد و افزایش میزان ا

دو شب و سه شب و تنوع گردشگرانی که از نقاط مختلف جهان 
کنند به جهت رونق صنعت گردشگری در به یزد مسافرت می

شهر یزد و همچنین گردشگری کشور باید راهکارهایی اندیشید 
شده و روند حضور گردشگران تا مشکالت گردشگری حل

وان مشاغلی که در راستای خارجی کاسته یا قطع نشود تا بت
دار شوند. اند از بین نروند و ادامهگردشگری در یزد به وجود آمده

بهترین یکی از محلی در یزد، های بومی و بازیو ها ورزش
شناخت و هستند بنابراین گردشگری فعال  برای ترویجها راه

های های بومی و محلی و برگزاری جشنوارهگیری از ورزشبهره
اهمیت زیادی ورزشی ی گردشگری توسعهملی در یزد جهت 

دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر 
های بومی محلی در توسعه گردشگری ورزشی استان یزد ورزش

 پردازد.می

 روش پژوهش
تحلیلی و ازلحاظ هدف  -تحقیق پیمایشی حاضر از نوع توصیفی

ی پژوهش را کارشناسان ورزشی، کاربردی است. جامعه آمار
کارشناسان بخش گردشگری، اساتید دانشگاه در رشته 

های جغرافیا و توریسم در استان یزد تشکیل بدنی و رشتهتربیت
نفر بودند. در این تحقیق، با توجه به اینکه  921دادند که تعداد 
نفر از کارشناسان گردشگری و کارشناسان  921جامعه آماری 

شده بود، حجم نمونه موردبررسی طبق اتید انتخابورزشی و اس
نفر به دست آمد. در پژوهش حاضر، برای  015جدول مورگان 

های بومی و محلی بر توسعه شناخت و درک بهتر تأثیر ورزش
ای صورت گرفت و گردشگری ورزشی در ابتدا مطالعات کتابخانه

توجه  آوری اطالعات در این زمینه پرداخته شد. سپس بابه جمع
های بومی محلی بر به هدف موردنظر که شناخت و تأثیر ورزش

توسعه گردشگری ورزشی است، مطالعات میدانی صورت گرفت 
آمده، از ابزارهای دستو درنهایت برای بررسی و تحلیل نتایج به
ها در تحقیق حاضر آماری استفاده شد. ابزار گردآوری داده

ترین ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بود که معمول
ها در تحقیقات میدانی است. یک پرسشنامه، برای اساتید و داده

منظور کارشناسان ورزشی و گردشگری شهر یزد طراحی شد. به
شناخت بهتر جامعه موردنظر، در ابتدا یک پرسشنامه دموگرافیک 

شده و در اختیار افراد قرار داده شد. سپس پرسشنامه اصلی تهیه
سؤال مرتبط با عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری  24بر اساس 

های گردشگری شهر یزد های بومی با تأکید بر جاذبهورزش
نفر از  02تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 

کارشناسان و متخصصان امر در این زمینه تائید شد. پایایی کلی 
( به 81/1پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )

آمار  آمده با استفاده از شیوهدستدست آمد. اطالعات به
ای برای تأثیر عوامل و آزمون استنباطی از تی تک نمونه

افزار بندی عوامل با استفاده از نرممنظور اولویتفریدمن به
SPSS وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه 

 هاي پژوهشیافته
اسمیرنوف برای بررسی  -در این پژوهش از آزمون کمولموگروف

  شده است.های پژوهش استفادهفرض نرمال بودن داده

 اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق -. آزمون کمولموگروف1جدول 

سطح  آمدهدستبه Z متغیر
 معناداری

 2/1 18/0 های بومی و محلیگسترش ورزش

 020/1 008/0 های بومی و محلیبرگزاری مسابقات ورزش

 096/1 006/0 های بومی و محلیهای ورزشبرگزاری جشنواره



 محلی در توسعه گردشگری ورزشی )مطالعه موردی: استان یزد(های بومی بررسی عوامل ورزش جاللی و همکران:

 091/1 105/0 های بومی و محلیها در ارتباط ورزشتوسعه زیرساخت

ونقل عمومی در ارتباط با های اماکن اقامتی و حملتوسعه زیرساخت
 های بومی و محلیورزش

2/0 210/1 

 902/1 9/0 های بومی و محلیهای علمی در ارتباط با ورزشبرگزاری همایش

گونه که شده است. همانارائه k-sنتایج آزمون  0در جدول 
های موردبررسی از توزیع شود تمامی دسته دادهمالحظه می

 (.<15/1Pاند )نرمالی برخوردار بوده

 پژوهش: آزمون فرضیه

گیرد. آزمون تی تک نمونه ای ای تحلیل و موردبررسی قرار میتک نمونه Tپژوهش با استفاده از آزمون  های فرضیهدر این بخش داده
برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه  با میانگین جامعه که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این 

د. دلیل استفاده از این آزمون این است که ما میخواهیم آزمون سنجیدن برابری میانگین نمونه برآورد شده   با میانگین جامعه  می باش
 مولفه های مورد بررسی در این  پژوهش را به صورت تکی مقایسه کنیم.

 هاي بومی و محلیهاي توصیفی عوامل ورزش. شاخص2جدول 
میانگین  تعداد متغیر

 شدهمشاهده
انحراف 
 استاندارد

خطای استاندارد 
 میانگین

 22912/1 62824/4 0618/21 015 های بومی و محلیگسترش ورزش

 96841/1 95099/1 6911/41 015 های بومی و محلیبرگزاری مسابقات ورزش

 26690/1 90280/5 2185/25 015 های بومی و محلیهای ورزشبرگزاری جشنواره

 25690/1 11841/5 1491/21 015 های بومی و محلیها در ارتباط ورزشتوسعه زیرساخت

ونقل عمومی در ارتباط با های اماکن اقامتی و حملتوسعه زیرساخت
 های بومی و محلیورزش

015 2509/91 22168/1 96014/1 

 24565/1 18542/5 4092/24 015 های بومی و محلیهای علمی در ارتباط با ورزشبرگزاری همایش

  

 هاي بومی و محلیبراي عوامل ورزشاي تك نمونه T. آزمون 3جدول 

میانگین  متغیر
مورد 
 انتظار

تفاوت 
 هامیانگین

درجه 
 آزادی

T  سطح
 داریمعنی

تفاوت فاصله اطمینان در 
 %15سطح 

 پایین باال 110/1 -601/9 014 -89121/1 20 های بومی و محلیگسترش ورزش

99890/1- 9259/0- 

 های بومیبرگزاری مسابقات ورزش
 و محلی

 پایین باال 110/1 425/4 014 69165/0 91

9550/2 1162/1 

های های ورزشبرگزاری جشنواره
 بومی و محلی

 پایین باال 110/1 598/4 014 21854/0 24

1920/0 6851/1 

ها در ارتباط توسعه زیرساخت
 های بومی و محلیورزش

 پایین باال 110/1 191/01 014 14912/2 08

2460/9 2409/2 

های اماکن اقامتی و توسعه زیرساخت
ونقل عمومی در ارتباط با حمل

 های بومی و محلیورزش

 پایین باال 110/1 146/00 014 25026/4 99

1628/4 5911/9 

های علمی در برگزاری همایش
22 4092/2 014 468/5 110/1 

 پایین باال
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 4520/1 2456/2 های بومی و محلیارتباط با ورزش

ای برای متغیر تک نمونه Tنتایج حاصل از آزمون  9در جدول 
دهد که تفاوت های بومی و محلی نشان میگسترش ورزش

( از میانگین مورد انتظار Χo=06/21شده )میانگین مشاهده
(20=Χe ) درصد ازلحاظ آماری معنادار است.  0در سطح خطای

شود. بنابراین با توجه به ها رد مییعنی عدم تفاوت بین میانگین
های بومی و توان گفت گسترش ورزششده میمیانگین مشاهده

محلی در توسعه گردشگری ورزشی تأثیر دارد. نتایج حاصل از 
قات ای برای متغیر برگزاری مسابتک نمونه Tآزمون 

دهد که تفاوت میانگین های بومی و محلی نشان میورزش
( Χe=91( از میانگین مورد انتظار )Χo=6/41شده )مشاهده

ها رد ازلحاظ آماری معنادار است. یعنی عدم تفاوت بین میانگین
توان گفت شده میشود. بنابراین با توجه به میانگین مشاهدهمی

محلی در توسعه های بومی و برگزاری مسابقات ورزش
تک  Tگردشگری ورزشی تأثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون 

های بومی و های ورزشای برای متغیر برگزاری جشنوارهنمونه
شده دهد که تفاوت میانگین مشاهدهمحلی نشان می

(2/25=Χo( از میانگین مورد انتظار )24=Χe ازلحاظ آماری )
شود. ها رد میگینمعنادار است. یعنی عدم تفاوت بین میان

توان گفت برگزاری شده میبنابراین با توجه به میانگین مشاهده
های بومی و محلی در توسعه گردشگری های ورزشجشنواره

ای برای تک نمونه Tورزشی تأثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون 
های بومی و محلی ها در ارتباط ورزشمتغیر توسعه زیرساخت

( از Χo=1/21شده )وت میانگین مشاهدهدهد که تفانشان می
( ازلحاظ آماری معنادار است. Χe=08میانگین مورد انتظار )

شود. بنابراین ها رد میفرض صفر یعنی عدم تفاوت بین میانگین
توان گفت توسعه شده میبا توجه به میانگین مشاهده

های بومی و محلی در توسعه ها در ارتباط ورزشزیرساخت
تک  Tزشی تأثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون گردشگری ور

های اماکن اقامتی و ای برای متغیر توسعه زیرساختنمونه
های بومی و محلی نشان ونقل عمومی در ارتباط با ورزشحمل

( از Χo=2/91شده )دهد که تفاوت میانگین مشاهدهمی
( ازلحاظ آماری معنادار است. Χe=99میانگین مورد انتظار )

شود. بنابراین ها رد میر یعنی عدم تفاوت بین میانگینفرض صف
توان گفت توسعه شده میبا توجه به میانگین مشاهده

ونقل عمومی در ارتباط با های اماکن اقامتی و حملزیرساخت
های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی تأثیر ورزش

ای برای متغیر تک نمونه Tدارد. نتایج حاصل از آزمون 
های بومی و های علمی در ارتباط با ورزشبرگزاری همایش

شده دهد که تفاوت میانگین مشاهدهمحلی نشان می
(4/24=Χo( از میانگین مورد انتظار )22=Χe ازلحاظ آماری )

رد ها معنادار است. فرض صفر یعنی عدم تفاوت بین میانگین
توان گفت شده میشود. بنابراین با توجه به میانگین مشاهدهمی

های بومی و های علمی در ارتباط با ورزشبرگزاری همایش
 محلی در توسعه گردشگری ورزشی تأثیر دارد.
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 رتبه
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سطح 
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  59/4 189/1 81/9 015 های بومی و محلیگسترش ورزش
 
 
 
018/98 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
110/1 

 16/4 141/1 16/4 015 های بومی و محلیبرگزاری مسابقات ورزش

 66/4 415/1 16/9 015 های بومی و محلیهای ورزشبرگزاری جشنواره

های بومی و ها در ارتباط ورزشتوسعه زیرساخت
 محلی

015 55/9 551/1 01/4 

ونقل های اماکن اقامتی و حملتوسعه زیرساخت
 های بومی و محلیعمومی در ارتباط با ورزش

015 92/9 861/1 98/4 



 محلی در توسعه گردشگری ورزشی )مطالعه موردی: استان یزد(های بومی بررسی عوامل ورزش جاللی و همکران:

های علمی در ارتباط با برگزاری همایش
 های بومی و محلیورزش

015 01/9  02/4 

 
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین اولویت  4در جدول 

داری وجود متغیرهای پژوهش در هر شش عامل تفاوت معنی
بر این اساس عامل کلیه عوامل باالتر از میانگین بودند و  دارد.

های بومی و محلی دارای بیشترین برگزاری مسابقات ورزش
های علمی در ارتباط با اولویت و عامل برگزاری همایش

 های بومی و محلی دارای کمترین اولویت بود.ورزش

 گیريبحث و نتیجه
های بومی محلی در پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل ورزش

ستان یزد تدوین گردیده است. در توسعه گردشگری ورزشی در ا
پژوهش حاضر سعی شد که معلوم شود متغیر گسترش 

های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی ورزش
های موردنیاز از طریق تأثیرگذار است. بعد از گردآوری داده

ها وتحلیل آنپرسشنامه، با استفاده از آمار توصیفی به تجزیه

آزمون  15/1( در سطح 601/9) آمدهدستبه Tپرداخته شد. 
تر کوچک 15/1از  10/1دار است، چون سطح معناداری معنی

با توجه به  81/9آمده، یعنی دستاست. طبق میانگین به
باشد. ( می4( و زیاد )9های پرسشنامه بین متوسط )گزینه

ای برای متغیر تک نمونه Tهمچنین نتایج حاصل از آزمون 
محلی نشان داد که تفاوت میانگین  های بومی وگسترش ورزش

( Χe=20( از میانگین مورد انتظار )Χo=06/21شده )مشاهده
توان نتیجه گرفت که گسترش ازلحاظ آماری معنادار است. می

های بومی و محلی موجب توسعه گردشگری ورزشی در ورزش
شود. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که استان یزد می
بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی های گسترش ورزش

های این قسمت با تحقیق است. یافته 59/4دارای میانگین رتبه 
( که در آن به بررسی الگوی توسعه ی 0919غفوری )

گردشگری بر مبنای توسعه ی بازی های بومی و محلی در 
کشور پرداخته است، همسویی دارد. همچنین با نتایج تحقیق 

بررسی نقش عرضه داشت های ورزشی  ( که به2120بیگی )
بومی محلی در توسعه گردشگری استان گیالن پرداخته است، 

های بومی و محلی همسو است. متغیر برگزاری مسابقات ورزش
های بومی محلی در توسعه یکی دیگر از عوامل اثرگذار ورزش

آمده دستبه Tگردشگری ورزشی در این پژوهش بررسی شد. 
( در 425/4های بومی و محلی )سابقات ورزشبرگزاری م متغیر

از  10/1دار است، چون سطح معناداری آزمون معنی 15/1سطح 
با  16/4آمده، یعنی دستتر است. طبق میانگین بهکوچک 15/1

( 5( و خیلی زیاد )4های پرسشنامه بین زیاد )توجه به گزینه

رای ای بتک نمونه Tباشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون می

های بومی و محلی نشان داد که متغیر برگزاری مسابقات ورزش

( از میانگین مورد انتظار Χo=2/25شده )تفاوت میانگین مشاهده

(24=Χeازلحاظ آماری معنادار است. می ) توان نتیجه گرفت که
های بومی و محلی موجب متغیر برگزاری مسابقات ورزش

نتایج آزمون  شود.توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد می
های بومی و فریدمن نیز نشان داد که برگزاری مسابقات ورزش

محلی در توسعه گردشگری ورزشی دارای بیشترین اولویت 
های این قسمت با نتایج تحقیق زارع میرک آباد است. یافته

( همسویی 2120( و بیگی )0910دیده )(، یزدانی و جهان0915)
به بررسی ارزیابی متغیر برگزاری  دارد. همچنین در این پژوهش

های بومی و محلی در توسعه گردشگری های ورزشجشنواره

 15/1( در سطح 598/4آمده )دستبه Tورزشی پرداخته شد. 
 15/1از  10/1دار است، چون سطح معناداری آزمون معنی

با توجه  16/9آمده، یعنی دستتر است. طبق میانگین بهکوچک
باشد. ( می4( و زیاد )9شنامه بین متوسط )های پرسبه گزینه

ای برای متغیر تک نمونه Tهمچنین نتایج حاصل از آزمون 
 های بومی و محلی نشان داد کههای ورزشبرگزاری جشنواره

( از میانگین مورد انتظار Χo=2/25شده )تفاوت میانگین مشاهده

(24=Χeازلحاظ آماری معنادار است. می ) که توان نتیجه گرفت
های بومی و محلی موجب توسعه های ورزشبرگزاری جشنواره

نتایج آزمون فریدمن  شود.گردشگری ورزشی در استان یزد می
های بومی و های ورزشنیز نشان داد که برگزاری جشنواره

 66/4محلی در توسعه گردشگری ورزشی دارای میانگین رتبه 
(، رضایی 0912های قاسمیان )است. نتایج این تحقیق با یافته

( همخوانی دارد. همچنین در این پژوهش سعی شد که 0914)
های بومی ها در ارتباط ورزشمعلوم شود متغیر توسعه زیرساخت

 Tو محلی در توسعه گردشگری ورزشی تأثیرگذار است. 
دار است، آزمون معنی 15/1( در سطح 191/01آمده )دستبه

تر است. طبق کوچک 15/1از  10/1چون سطح معناداری 
های با توجه به گزینه 55/9آمده، یعنی دستمیانگین به

باشد. همچنین نتایج ( می4( و زیاد )9پرسشنامه بین متوسط )

ها ای برای متغیر توسعه زیرساختتک نمونه Tحاصل از آزمون 
تفاوت  های بومی و محلی نشان داد کهدر ارتباط ورزش

میانگین مورد انتظار  ( ازΧo=1/21شده )میانگین مشاهده

(08=Χeازلحاظ آماری معنادار است. می ) توان نتیجه گرفت که
های بومی و محلی موجب ها در ارتباط ورزشتوسعه زیرساخت

شود. نتایج آزمون توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد می
ها در ارتباط فریدمن نیز نشان داد که توسعه زیرساخت
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توسعه گردشگری ورزشی دارای  های بومی و محلی درورزش
ی های این تحقیق با نتیجهاست. یافته 01/4میانگین رتبه 

(، بیگی 0919(، غفوری )2104صافدل و همکاران ) تحقیق
( همسو است. همچنین در این پژوهش سعی شد که 2120)

های اماکن اقامتی و معلوم شود متغیر توسعه زیرساخت
های بومی و محلی در زشونقل عمومی در ارتباط با ورحمل

آمده دستبه T توسعه گردشگری ورزشی تأثیرگذار است.
دار است، چون سطح آزمون معنی 15/1( در سطح 146/00)

تر است. طبق میانگین کوچک 15/1از  10/1معناداری 
پرسشنامه بین های با توجه به گزینه 92/9آمده، یعنی دستبه

باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ( می4( و زیاد )9متوسط )

T های اماکن اقامتی ای برای متغیر توسعه زیرساختتک نمونه
های بومی و محلی ونقل عمومی در ارتباط با ورزشو حمل

( از Χo=2/91شده )نشان داد که تفاوت میانگین مشاهده

زلحاظ آماری معنادار است. ( اΧe=99میانگین مورد انتظار )
های اماکن اقامتی و توان نتیجه گرفت که توسعه زیرساختمی

های بومی و محلی موجب ونقل عمومی در ارتباط با ورزشحمل
شود. نتایج آزمون توسعه گردشگری ورزشی استان یزد می

های اماکن اقامتی و فریدمن نیز نشان داد که توسعه زیرساخت
های بومی و محلی در ر ارتباط با ورزشونقل عمومی دحمل

است.  98/4توسعه گردشگری ورزشی دارای میانگین رتبه 
( و حسنی 0919های این تحقیق با نتایج تحقیق غفوری )یافته

( از جهاتی همسو است. همچنین در این 0914و همکاران )
های پژوهش سعی شد که معلوم شود متغیر برگزاری همایش

های بومی و محلی در توسعه ا ورزشعلمی در ارتباط ب

( در 468/5آمده )دستبه Tگردشگری ورزشی تأثیرگذار است. 
از  10/1دار است، چون سطح معناداری آزمون معنی 15/1سطح 

با  01/9آمده، یعنی دستتر است. طبق میانگین بهکوچک 15/1
( 4( و زیاد )9های پرسشنامه بین متوسط )توجه به گزینه

ای برای تک نمونه Tهمچنین نتایج حاصل از آزمون  باشد.می
های بومی های علمی در ارتباط با ورزشمتغیر برگزاری همایش

( از Χo=4/24شده )و محلی داد که تفاوت میانگین مشاهده

( ازلحاظ آماری معنادار است. Χe=22میانگین مورد انتظار )
ارتباط  های علمی درتوان نتیجه گرفت که برگزاری همایشمی

های بومی و محلی موجب توسعه گردشگری ورزشی با ورزش
شود. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که استان یزد می

های بومی و های علمی در ارتباط با ورزشبرگزاری همایش
محلی در توسعه گردشگری ورزشی دارای کمترین اولویت است. 

همکاران  های این تحقیق با نتایج تحقیق حسنی ویافته

امروزه صنعت ( همسو است. 0912(، قاسمیان )0914)
گردشگری پس از صنایع نفت، مواد شیمیایی و خودروسازی در 

صنعت برتر درآمدزای دنیا قرارگرفته است و با توجه به  4زمره 
سیر صعودی توسعه ارتباطات جهانی، این صنعت از زمینه 

ست. یکی از مساعدی برای پیشرفت هر چه بیشتر برخوردار ا
راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان موردتوجه 

ریزی برای توسعه گردشگری در قرارگرفته، مدیریت و برنامه
های الزم برای گسترش این صنعت است. مناطق دارای پتانسیل

استان یزد به دالیل معماری سنتی، تاریخی، فرهنگی، 
ند موردتوجه توادستی میجغرافیایی و اقلیمی و صنایع

گردشگران قرار گیرد. همچنین به گفته کارشناسان میراث 
فرهنگی حدود دو هزار بنای باستانی و فرهنگی در استان یزد 

توان این شهر گذاری مناسب میوجود دارد که در صورت سرمایه
را به یک قطب مهم جذب جهانگردان تبدیل کرد. هرچند 

افزاری که جهیزات سختهای اقلیمی مکملی به نام تتوانمندی
ونقل، اماکن اقامتی است را های ورزشی، حملشامل زیرساخت

ریزی و مدیریت اصولی الزم دارد. به همراه با مطالعه، برنامه
های همین منظور، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل ورزش

بومی و محلی بر توسعه گردشگری ورزشی استان یزد که از 
جذب گردشگری و گردشگر برخوردار  پتانسیل مناسبی برای

آمده از تحقیق دستشده است. با توجه به نتایج بهاست، پرداخته
توان نتیجه گرفت که عوامل متعدد و مختلفی بر روی حاضر، می

های گردشگری ورزشی استان یزد مؤثر هستند. ازجمله جاذبه
توان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد می

های بومی در شهر یزد، برگزاری ه برگزاری مسابقات ورزشب
های های بومی و محلی، توسعه زیرساختهای ورزشجشنواره

های اماکن اقامتی و های بومی و محلی، توسعه زیرساختورزش
های های علمی ورزشونقل عمومی و برگزاری همایشحمل

 بومی و محلی اشاره کرد. این عوامل در راستای عوامل
منظور تعیین موردبررسی در تحقیق صورت گرفته است. به

شود این تحقیق در الگوی مشابه در سطح کشور، پیشنهاد می
آمده با یکدیگر دستها نیز اجرا شود و نتایج بهسایر استان

های مقایسه شود و همچنین بررسی نقش زیرساخت
افزاری موجود در زمینه جذب گردشگر و افزاری و نرمسخت

منظور شناسایی موانع و های گردشگری ورزشی بهیجاد انجمنا
کارگیری مشکالت موجود در فضای توسعه گردشگری و به

نیروی متخصص و کارآمد جهت شناسایی عوامل و مشکالت 
تواند در جهت موجود در زمینه جذب گردشگر در استان یزد می

 توسعه جذب گردشگر ورزشی تأثیرگذار باشد.
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